
 لكن إذا كانوا عاملني ؛فألم ال يعلمون قد يكونون معذورين إذا كانوا ال يعلمون ؛أظن بينهما فرقاو  )) كأنهم ((

إذا  )) ونمكأنهم ال يعل (( وأفظع ـ والعياذ باهللاـ نزلوا أنفسهم منزلة اجلاهل بإنكار هذا القرآن فهذا أشد  لكن

ما أوجب أن من العتو والعناد عندهم  ـ والعياذ باهللاـ وأم  ،هؤالء اليهود حال من نظر إىل هاتني اآليتني عرف

  خربها حمذوف الطالب:أين خرب كأن يا حممد؟ وين خرب كأن ؟  ؛يكونوا غري وافني بالعهد هللا وال لعباد اهللا

  ويش التقدير؟  : الشيخ

  كأم ال يعلمون الكتاب: الطالب

  الكالم يا عبد اهللا؟عندك اختالف من هذا  : الشيخ 

  علمونياخلرب مجلة ال  الطالب:

  مجلة ما يعلمون : الشيخ

  ماذا تقولون أنتم أيهما أصح؟  :الطالب

لو حذفت كأن وقلت هم ال يعلمون وين  )) كأنهم ال يعلمون (( ؛أي مجلة ال يعلمون ،ملة ثانيةاجل : الشيخ

  اليعلموناخلرب سيد؟ مجلة 

  مجلة: الطالب 

    اخلرب موجود لكنه مجلة . )) ال يعلمونمجلة((  : الشيخ

    )) واتبعوا ما تتلوا الشياطينقال اهللا تعاىل: (( 

  أين نائب الفاعل؟الكتاب أوتوا  الطالب:

  هي املفعول األول؟ )) أوتوا ((الواو يف   : الشيخ

  فعول األولاملأي هو   الطالب:

وهلذا نائب  ؛فعول بهامللو قلت مثال ضرب زيد فزيد مضروب مبعىن  ؛نائب الفاعل يف معىن املفعول به : الشيخ

  عىن مفعول بهيف  املالفاعل 

  يكون األصل؟  الطالب: 

  يف املعىن يف املعىن مفعول به : الشيخ

  قبل أن تبين اجلملة للمجهول هذا املفعول به  الطالب:

  بهاملفعول  هو البناء للمفعولنعم قبل أن  أي : الشيخ

  ؟ ها تصريف )) أوتوا ((  :االطالب



  يعين حتويلها إىل فعل مضارع وال أيش؟  ،تصريفها ؟ نعم : الشيخ

  مجهول أصال؟ لل بنيت ال الواو كيف كيف : الطالب: 

)) فلما بين  أقاموا الصالة وآتوا الزكاةأصلها لو كانت مبينة للفاعل لقيل آتوا كما يف قوله تعاىل: ((  : الشيخ

  صار املفعول به نائبا للفاعلللمجهول أوتوا 

  الواو اليت يف أوتوا اليت بني اهلمزة والتاء؟  :الطالب

  الفعل منالواو  ،الواو من الفعل : الشيخ

  اليت هي األخرية؟  الطالب:

هي فاء الفعل فهي من  )) أوتوا ((والواو األوىل يف  ،الواو الثانية نائب الفاعل اسم ؟كيف األخرية : الشيخ

أفعلوا فالواو  اأفعلوا هذا أصله اأصله )) أوتوا ((الفعل هي الواو  فاء ،فعل؟ ال، اهلمزة زائدةال فاءتعرف  ؛الفعل

  هذه فاء الفعل 

  اآلن أوتوا قلنا أا نائب الفاعل الواو األوىل.  الطالب:

  ؟ نائب الفاعلأا فهم الواو األوىل ت عشانالسؤال  أنت حني كل ؛ال الواو الثانية نائب الفاعل : الشيخ

  نعم الطالب:

     .ال ال الواو الثانية الواو األوىل من الفعل هي فاء الفعل: الشيخ 

أي اليهود ما تتلوا الشياطني  )) اتبعوا (( )) تبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليماناو  قال اهللا تعاىل: (( 

هنا ليست مبعىن تقرأه ولكنها من تاله يتلوه مبعىن تبعه أي ما تتبعه الشياطني  )) تتلوا ((على ملك سليمان 

وملك سليمان مجع بني امللك والنبوة فإن سليمان صلى اهللا عليه  ؛أي يف ملكه ،وتأخذ به على ملك سليمان

ولقد أرسلنا رسال  لقوله تعاىل: (( ؛فهم أنبياء رسلمن األنبياء ذكروا يف القرآن  نوكل الذي ؛وسلم كان ملكا نبيا
الذين ذكروا يف القرآن بعضهم  :)) خذ هذه الفائدة ألن بعض الناس يقول من قبل منهم من قصصنا عليك

 ((لقوله:  ؛كل من قص يف القرآن فهو رسول  نقول: ولكن ؛كان رسوال نبيا وبعضهم ما ذكر أم رسول أنهذكر 

ومنهم من لم  قصهم اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم فهم رسل ((فكل الذين  )) منهم من قصصنا عليك
ن اهللا يقول إ)) وال يف قصة يف القرآن  واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا )) (( نقصص عليك

اىل: لقوله تع ؛فنقول كل من ذكر يف القرآن من األنبياء فإم رسل ،ذكر إدريساوأرسلنا إدريس إىل قومه إمنا فيه 

ومنهم من  ((نا عليك قصص الذين منهم )) يعين ولقد أرسلنا رسال من قبلك من منهم من قصصنا عليك(( 
فهنا نقول سليمان صلى اهللا عليه وسلم هل هو نيب أو ملك أو رسول ؟ كل الثالثة، نيب،  ؛)) لم نقصص عليك



أعطاه اهللا من  ؛بالريب إنه نيب، رسول، ملكولكنه  ؛إنه ملكيقولون وعند اليهود قاتلهم اهللا  ؛ورسول، وملك

      امللك ما ال ينبغي ألحد بعده. وداود؟ وداود نفس الشيء، ملك، نيب، رسول.

  ال بعده؟إقبل موسى و  ،وهو أي سليمان من بين إسرائيل )) على ملك سليمان (( :نعم يقول  

  قبل موسى الطالب:

يعين إن كان داود عقب موسى  ؟ موسى قبل سليمان ريموسى يص قبلقبل موسى؟ وإن كان داود  الشيخ:

  فسليمان قبل موسى؟

  ال، واحد قبل الثاين :الطالب

بني إسرائيل من بعد  المإل من ألم تر إلى ((بعد موسى  ،سليمان هو االبن ابن داودألنه هو االبن،  الشيخ:
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اهللا قال هل عصيتم إن كتب عليكم  (هو داود) موسى

القتال أن تقاتلوا قالوا وما لنا أن ال نقاتل في سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم 
املإل من بين  )) وهنا من وتوقتل داود جال )) إىل أن قال: ((وقال لهم نبيهم ...القتال تولوا إال قليال منهم

   . إسرائيل من بعد موسى على هذا يكون سليمان بعد موسى يكون سليمان بعد موسى

)) واليهود يزعمون إن سليمان يتعلم السحر وأنه ساحر  على ملك سليمان وما كفر سليمان وقوله: ((     

يعين ليس بكافر أي ما كفر  )) سليمان وما كفر ((وهلذا قال اهللا تعاىل:  ؛والسحر كفر ،نعم؟ ويدعون هذا

 ولكن الشياطين كفروا )) ويف قراءة سبعية (( ولكن الشياطين كفروا بسحره حيث زعمتم أنه كذلك ولكن ((
تكون الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك يعمل عمل إن  )) ولكن الشياطين كفروا (() فعلى قراءة )

وعلى قراءة التخفيف جيب أن تكون الشياطني  ؛ها ومجلة كفروا خربهاوالشياطني امس ؛ينصب االسم ويرفع اخلرب

هنا قوله الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك مبين على السكون حرك  )) ولكن الشياطين كفروا ((بالرفع 

                                              . املبتدأوكفروا خرب  الشياطني مبتدأو  ؛بالكسر اللتقاء الساكنني

ألن له  ؛شيطان وهو على احلقيقة فالشياطني ليست واحدا ولكنهم متعددون كثريونمجع  )) الشياطين ((وقوله: 

 ((            )) وقال:  رونكم من حيث ال ترونهميقبيله  و يراكم إنه (تعاىل: (اهللا رية كما قال ذجنودا و 

    كثريون)) فالشياطني   أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني

فهم يعلمون  ؛)) يعين الشياطني كفروا ذا يعلمون الناس السحر((  مباذا؟ فسر هذا الكفر بقوله:  )) كفروا ((

كل شيء خفي صار خفيا ولطيفا يسمى سحرا نعم؟   ،الناس السحر والسحر يف اللغة كل شيء خفي ولطف

)  إن من البيان لسحرا : (الصالة والسالمعليه ومنه قول الرسول  ؛فكل شيء خفي سببه ولطف يسمى سحرا



ألن البيان والفصاحة جيذب النفوس واألمساع حىت إن اإلنسان جيد من نفسه ما يشده إىل مساع هذا البيان 

  الكمبيوتر سحر ؛يعتربيف املعىن اللغوي  ،ال ال؟ يف املعىن اللغويإسحر و  ربتعالساعة اآلن ت ؛فيسحر الناس

  يف البداية  : الطالب

 :على عامة الناس خفي حىت إن الرازي يف تفسريه ملا قسم السحر وأنواعه قال افيخأي يف املعىن أصبح  الشيخ:

الذي خلها مثال يف الزمان األول الساعة ما هي مثل اآلن ترقت  نوع إن الساعة من السحر ألنه خيفى سببه ويش

وال ال؟ ويش  بالنبض فيها تشر  اآلن اتاآلن عندنا يف ساع تنبضأكثر اآلن ويش الذي خلها  دتتعقو أكثر 

ليها متشي ما نشوف شيء حيركها ويش خي ويش  الذي ،؟ العقاربخلها املسمار هذا الذي يسمونه أيش يسمونه

ا خفي سببه نعم؟ كل هذا مم شيء يؤذنبت الساعة املعينة فصوتت بعضهم بعد جاءوا ما إن وصل خيليهاالذي 

مآله إىل العلم وهو أمر هذا ألن  ؛ة العربية يعترب من السحر لكنه ليس هو السحر الذي ورد ذمهوهو يف اللغ

تأثري بأسباب  ت،التأثري بسبب أدوية ورقى وتعوذا ـ والعياذ باهللاـ طبيعي صناعي، لكن السحر الذي يراد هو 

وهو أنواع من السحر ما ـ  ذ باهللاوالعياـ خفيه من قراءات وتعاويذ وأدوية تصنع من إنسان حىت يصيبه السحر 

ومنه ما يزيل العقل  ،ومنه ما ميرض ؛ينقص شيئا فشيئا حىت ميوت ـ والعياذ باهللاـ يقتل يبدى اإلنسان املسحور 

 ،اهد الساكن متحركا أو املتحرك ساكناشيومنه ما يغري حواس املرء حبيث يسمع ما مل يكن أو  ،اإلنسان وخيبل

أنواع وأهله يعرفون هذه األنواع نعم؟  ـ والعياذ باهللاـ املهم أنه أنواع  ؛ومنه ما يوجب البغضاء ،ومنه ما جيلب املودة

هذا فيه خالف بني أهل العلم فمنهم من يرى أنه   ؟وهل هو كفر أو ليس كفر ؛هذا السحر حكمه حمرم بال شك

يرى أنه ال توبة له وأنه يقتل بكل ل بعض العلماء ب ؛كفر خمرج عن امللة وأن الساحر يستتاب فإن تاب وإال قتل

، يقتل ومن العلماء من يرى أنه ال يكفر ولكن يقتل حدا ؛ولكن الصحيح إنه ما من ذنب إال وله توبة ؛حال

هم من يرى أنه يعزر تعزيرا بليغا إن ارتدع وإال قتل إذا مل ومن ؛وجوبا يعين يعدم ولكنه مسلم يصلى عليه حدا

                                                      نا إن شاء اهللا يف الفوائد أن القرآن يدل على أنه كفر.بدون قتل ولكن سيأتي يرتدع

)) إذا كان الكفر يف تعليم السحر فما بالك يف ممارسة السحر هو من باب  يعلمون الناس السحر وقوله: ((

   أوىل.

ملكني بفتح )) يعين واتبعوا أيضا ما أنزل على امللكني  أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما((     

وهنا  ؛وامللك احلاكم الذي له سلطة هذا امللك ،امللك الرسولأن  :الالم وليست بكسرها والفرق بني امللك وامللك

  مها ملكني أو ملكني؟ 

  ملكني الطالب:



ماروت واحد هاروت امسه ملكني أرسلهما اهللا تبارك وتعاىل إىل األرض أحدمها امسه هاروت والثاين   الشيخ:

هذا اسم باملكان أنزل اهللا يف هذا املكان أي يف بابل وهي بلد  )) ببابل ((وهلذا قال وقوله:  ؛وواحد ماروت

ال  ؛علمان الناس السحر اختبارا من اهللا وفتنةأرسلهما اهللا إىل هذا البلد وجعال ي ،معروفة يف أي مكان؟ يف العراق

إن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد أن يبتلي قوما ابتالهم مبا شاء  :نقول ؟يقال كيف أما ملكان فيعلمان السحر

 السحر صنعة نقول تعال تريد تعلمفأراد اهللا أن يبتلى هؤالء الناس بنزول هذين امللكني يعلمان الناس السحر 

لكن  ؛عدو تقدر تقتله وهكذا راصواملتباغضني يتحابون إذا  ،ختلي الناس املتحابني يتباغضون ،الفلوس حتصل ا

 النصحالعظيم هذا من متام  سبحان اهللا ،)) إنما نحن فتنة فال تكفر(( مع ذلك ما يعلمان من أحد حىت يقوال 

فما يعلمان من أحد حتى يقوال  حذره ((األبواب هلم ال، من جاء ليتعلم  يفتحونما ميكرون بالناس يعلمون و 
وهذا هللا أن يفعل ما  ؛)) ومل نعلم السحر اختيارا وال رغبة فيه ولكن اختبارا من اهللا سبحانه وتعاىل إنما نحن فتنة

شاء واهللا تعاىل قد ييسر أسباب املعصية ليخترب العبد كما يسرت أسباب املعصية لبين إسرائيل يف احليتان يوم 

أيها الذين يا  ويش هو فيه؟ يف صيد الرب (( ؛ا يسرت أسباا للصحابة رضي اهللا عنهم وهم حمرمونالسبت وكم
)) فأنت إذا يسرت  من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ليبلونكم اهللا بشيء آمنوا

ت عنها مع تيسر أسباا كان يف ذلك وهلذا إذا عدل ؛فإن اهللا تعاىل قد يبتليك ؛لك أسباب املعصية فال تفتنت

) منعته عفته أن يفعل مع  رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا منقبة عظيمة لك (

إذا هذان ملكان ما يعلمان من أحد حىت  ؛الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلهفهذا من  ؛تيسرها له

ذكروا أن امرأة  ،إسرائيلية كلها كذب اريا من املفسرين يف هذه اآلية ذكروا قصصواعلموا أن كث ؛يقوال إمنا حنن فتنة

حصل منها ما حصل مث إا صعدت إىل السماء وأا هي النجمة املعروفة بالزهرة نعم؟ ركبت يف السماء وصارت 

ا كالم اهللا تبارك جنمة وعلى كل حال كل هذا الذي ذكر هنا كلها إسرائيليات جيب إنكارها وال جيوز أن يفسر 

  وتعاىل. 

وما  ((مث قال:  ))، واتبعوا ما تتلو الشياطين (()) يتعلمون من؟ اليهود يعين قال:  فيتعلمون منهما قال: (( 
)) وهذا يقول العلماء  منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه (( )) فيتعلمونه ((مث قال:  )) أنزل على الملكين

لكنه قلنا مرارا إن اللغة الفصحة زوج ؛ ويش زوجه؟ زوجته نعم ،إنه يفرق بني املرء وزوجهمن أشد أنواع السحر 

للرجل واملرأة وأن الفرضيني رمحهم اهللا هم الذين اصطلحوا على أن تكون زوجة لألنثى وزوج للرجل لئال تلتبس 

 تكون بني البشر هي يتاحملبة الومن أقوى املودة و  )) ما يفرقون به بين المرء وزوجه ؛ ((املسائل بعضها ببعض

فإذا صلحت حال الزوجني فإنه ال يوجد أحد مياثلهما يف املودة  ؛اليت تكون بني املرء وزوجه إذا صلحت احلال



حمبة هلا لون واألخرى هلا لون  كفتل ياولد ؛ومن املعلوم أن احملبة بني الزوجني ليست كاحملبة بني األم وابنها ؛واحملبة

نظري حىت إن املرأة تفدي نفسها بزوجها  إذ أصلح اهللا حاهلما ال يكون له تئام والوفاق بني الزوجنيلكن االل ؛آخر

ما يفرقون به  يتعلمونـ  والعياذ باهللاـ فعلى هذا هؤالء  ؛وحىت إن املرأة لتدع أمها وأباها من أجل زوجها ،وبالعكس

سم موصول االما  ،أين املفعول ويتعلمون؟ ما )) به يتعلمون ما يفرقون ((طيب هنا  ؛أي بسببه بني املرء وزوجه

   .))  يعلمون ((إال مفعوال واحدا  ال تطلب  اليقني؟ من املعرفة مننعم؟ وهذه من املعرفة وال 

  على قراءة لكن عاملة وال مهملة؟ الشيخ:

   ،عاملة الطالب: 

  عاملة؟ وعلى قراءة لكن ملاذا أمهلت؟ الشيخ:

  خمففة ألا  الطالب: 

وأحلقت بإن  ؟ستحضرطيب من ي مل؟  ويش الدليل من قول ابن مالك؟ لكن تفطيب وهل إذا خف الشيخ: 

  أول  ؛ما هو يف هذه هذه يف اتصاله مبا، ال لكن وأن

   وتلزم الالم إذا ما تهمل  وخففت إن فقل العمل                       "
َها اْستـُْغِنيَ  وَ رُبَما                       ُمْعَتِمَداً  َأرَاَدهُ  نَاِطقٌ  َما   َبَدا ِإنْ  َعنـْ

  ُموَصالَ  ِذي بِِإنْ  َغالَِباً  تـُْلِفْيهِ       َفالَ  نَاِسَخاً  َيكُ  َلمْ  ِإنْ  َواْلِفْعلُ                  
  َأنّ  بـَْعدِ  ِمنْ  ُجْمَلةً  اْجَعلْ  َواْلَخبَـرَ     اْسَتَكنّ  فَاْسُمَها َأن  ُتَخففْ  َوِإنْ               
  ُمْمَتِنَعا َتْصرِيـُْفهُ  َيُكنْ  َوَلمْ      ُدَعا َيُكنْ  َوَلمْ  ِفْعالً  َيُكنْ  َوِإنْ              
  َلوْ  ِذْكرُ  َوقَِلْيلٌ  َلوْ  أوْ  تـَْنِفْيسٍ  أوْ     نـَْفي أوْ  بَِقدْ  اْلَفْصلُ  فَاَألْحَسنُ             

  " َمْنُصْوبـَُها فـَُنِوي َأْيَضاً  َكَأن  َوُخفَفتْ           

  ؟ ما ذكره؛ ما ذكره ابن مالك

  تكون حرف جر؟ : الطالب

قت حبرف العطف ف مهملة على أا حرف عطف وإذا سبلالستدراك  فقط حرف عطال تكون هي  الشيخ:

                                                           ....... صارت لالستدراك فقط.

يا عبد اهللا ؟  موضعها من اإلعرابويش  )) يعلمون ((اجلملة يف  )) يعلمون الناس السحر ((طيب قوله تعاىل: 

  يعين نعفيكم من النحو؟ طيب نعم ؟ 

  : حالية الطالب



  مجلة حالية من الفاعل يف  الشيخ:

  ))  كفروا  ((: الطالب

وما أنزل على  ((طيب قوله تعاىل:  )) السحريعلمون الناس  ((يعين حال كوم  )) كفروا: (( الشيخ 
  أيش حمله من اإلعراب؟  )) وما أنزل ((قوله: ......اإلعراب؟ حملها من ويش  )) وما أنزل (())  الملكين ببابل

  معطوف الطالب:

  معطوف على أيش؟ : الشيخ 

  )) ما تتلوا ((معطوف على  الطالب:

ملك وال تثنية مللكني يا امساعيل اواتبعوا أيضا ما أنزل على امللكني .  ،واتبعوا ما تتلوا )) ما تتلوا (( : الشيخ 

  ملك؟ 

  ملك: الطالب

  نزال إىل األرض؟ ]ملكان[ملك طيب يف  : الشيخ 

  نعم نزال إىل األرض بالسحر : الطالب

ببابل هاروت وماروت ويش معناه؟  ؟ ..... معناها أيش )) ببابل هاروت وماروت ((زين. قوله:  : الشيخ 

  نزلوا ببابل الطالب:

  ؟ ))  ببابل هاروت وماروت ((ويش معىن  : نزلوا ببابلالشيخ 

يعين وما أنزل على امللكني ببابل وهاروت  ةمضاف يهاروت ماروت؟ إذا ما هإضافة ببابل  ؛نزال ببابل الطالب:

هاروت وماروت مضاف إليه ما يصح هذا ما يصح و له  ةوماروت بدل أو عطف بيان وليست ببابل مضاف

     الكالم.

  أيش معىن الفتنة؟  ؟يا صاحل ويش هو )) نحن فتنةإنما  ((قوله:   

  ...االختبار  الطالب:

  االختبار وما هي هذه الفتنة ؟ : الشيخ 

  هي السحر الطالب:

طيب هل هؤالء امللكان خدعا الناس أو بينا    لسحر فتنة من اهللا سبحانه وتعاىلنعم يعلمون الناس ا : الشيخ 

  هلم األمر غامن؟ 

  بينا األمر الطالب:



  ما الدليل على أما بينا ذلك؟ ؟كيف ذلك: الشيخ 

  )) إنما نحن فتنة فال تكفر (( :دليل إما يقوالن : الطالب

يتعلمون من هذين امللكني ما الذي   .))  إنما نحن فتنة فال تكفر (( :ما يعلمون أحد حىت يقولوا: الشيخ 

  خليفة؟

  السحر  الطالب: 

  ويش هو ويش نوع هذا السحر؟: الشيخ 

  ما حضرت ؟اهللا أعلم: الطالب 

  أي ما حضرت طيب نعم؟: الشيخ  

  ما يفرق بني املرء وزوجه الطالب:

                           . )) نعم؟ وزوجهفيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء  ما يفرقون به بني املرء وزوجته صح، ((: الشيخ  

الكوين وال  ؟أمحدذن اهللا هنا يا اإلعىن بامل)) ما  وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا طيب قوله تعاىل: ((

  شرعي؟ال الطالب:

   أو بضرر السحر؟ شرعي؟ هل ميكن أن يأذن اهللا شرعا بالسحر؟: الالشيخ  

  ال ال الطالب:

   ؟ريصويش ي )) وما هم بضارين من أحد إال بإذن اهللا(( يعين كالم هذا : الشيخ 

  ؟الكوين الطالب:

  يا مجاعة ؟  ما تقولون : الكوين الشيخ  

   كوين: الالطالب

لكوين يا ، مثال افنريد أمثلة لذلك ؛طيب إذا اإلذن ينقسم إىل قسمني: كوين وشرعي ؛صح ؟كوين: الالشيخ 

  ماهر؟ 

  الكوين ؟ الطالب:

  نعم اإلذن الكوين ؟ : الشيخ 

 اآلية اليت معنا أيضا يصح أن منثل ا؛ وكذلكصح، نعم  )) الذي يشفع عنده إال بإذنها من ذ ((: الطالب 

  اهللا؟ عبداإلذن الشرعي 

   ....اإلذن الشرعي قوله يف املساجد بني أن ترفع  الطالب:



اإلذن الكوين  االفرق بينهم ؛شرعيالذن اإل)) هذا  في بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر اسمه ((: الشيخ 

  والشرعي؟

  الكوين يلزم إذن املأذون: الطالب

  وقوع املأذون : الشيخ 

  والشرعي ال يلزم وقوعهوقوع املأذون  الطالب:

  فرق الثاين عبد اهللا؟ال ؟ صح ثانيا: الشيخ 

  ما حيبه اهللا تعاىليكون على الشرعي  الطالب: 

  ما حيبه اهللا : الشيخ 

  ال حيبهيكون يف ما حيبه وقد  يكون ما والكوين ال يشرتط ذلك قد  الطالب:

 )) ما لم يأذن به (()) هذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ((  ....: ماال حيبه الشيخ 

  أظن؟  )) واتبعوا ((فوائد اآليات من قوله:  ،طيب نشوف الفوائد .....ألنه يكرهه ؛إذن شرعي

  ......)) أو كلما ((ال  الطالب:

أنا أقول لكم يا مجاعة تنبهوننا إننا ما نتعدى قراءة إال نبني فوائدها ألا إذا   : ...سبحان اهللا من هنا الشيخ 

ال املقدار إذا شرحنا إذا فسرنا  ؛إا مع طول األمد ينسى اإلنسانرمبا أنتم تتعبون بكتابتها ثانيا أوال كثرت علينا 

  ما نؤخر.  عشانللفوائد الزم استنباط فالليلة التالية فيها مناقشة و  ةالليل

  ؟  )) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة (( ـ اهللا يعينين وإياكمـ طيب إذا معنا 

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود  قال اهللا تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : ((
  )) أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واهللا بصير بما يعملون 

  .ياة احليستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن اليهود أحرص الناس على 

ألن من   ؛مث خنرج منها ونكون يف اجلنة )) دودةلن تمسنا النار إال أياما مع ((:  من فوائدها أيضا: إبطال قوهلمو 

أم ال يكرهون ذلك هذا يكذب دعواهم أم فه نعم؟ مادام هم أولياء اهللا وأحباؤ  ؟كان كذلك هل يكره املوت

  . )) لن تمسنا النار إال أياما معدودات ((ويكذب قوهلم:  ؛أولياء اهللا يعين أبناء اهللا يعين أولياءه وأحباءه

 ،يعين هذه أحرص اسم تفضيل )) أحرص ((لقوله:  ؛اآلية: أن الناس يتفاوتون يف احلرص على احلياة ومن فوائد

إن معي قوما "  :قال له رستم هاوس وأظن داملسلمني على أحد قوا دوالناس خيتلفون وملا جاء دخل أحد قوا



مهم الدنيا إذا   ألن الصحابة رضي اهللا عنهم أزهد الناس يف الدنيا وال ؛" يحبون الموت كما تحبون الحياة

  اهللا سبحانه وتعاىل. كانوا يف مرضاة

من  خلوا بالكم يا مجاعة ؛ومن فوائد اآلية: أن املشركني أيضا من أحرص الناس على احلياة وأم يكرهون املوت

  الذين أشركوا يف القمة يف كراهة املوت.      مما يدل على أن  )) ومن الذين أشركوا (( أين نأخذها؟

على احلياة يستفاد  ونوأن املشركني أيضا حريص ،كون اليهود أحرص الناس على حياة  :ويستفاد من هذين األمرين

ال ال؟ إألن الذي حيب احلياة يكره أسباب املوت و  ؛منه تشجيع املؤمنني على قتال أعداء اهللا من املشركني واليهود

ولكن ما رأيكم لو أننا قلنا إن املسلمني اليوم  ؛ل من أسباب املوت هذا مما يقوي عزمية املسلمني على قتاهلموالقتا

ذا يعمرون للدنيا أكثر مما يعمرون لآلخرة ويكرهون اجلهاد يف سبيل اهللا . صحيح؟ وهل،يكرهون املوت؟ صحيح

  إال من شاء اهللا .

، طول العمر ال يفيد املرء لعمر ال يفيد املرء شيئا إذا كان يف معصية اهللا: أن طول االكرمية ويستفاد من هذه اآلية

  .))  وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر من قوله: ((من أين نأخذه؟  شيئا إذا كان يف معصية اهللا؛

 :فإن اإلمام أمحد كره أن يقول لإلنسان ؛ويستفاد منه: غور فهم السلف حني كرهوا أن يدعى لإلنسان البقاء

 :ال ال؟ إذا الطريق السليم أن تقولإو  ،السبب؟ قولوا؟ ألن البقاء طول البقاء قد ينفعه وقد يضر ؛أطال اهللا بقاءك

أطول الناس أطول املخلوقات عمرا؟ إبليس وهو أخسر الناس من وقته ما نفعه  ؛أطال اهللا بقاءك على طاعة اهللا

  طول عمره.

  ............؟:لطالبا

خلونا منشي قلت لكم ال تسألوين شيء  وحنن نذكر .اهللا اليرينا .....اجلهاد يعطونه ....:عجيب مشكلة الشيخ 

  يف الفوائد 

واهللا بصير  ((لقوله:  ؛حميط بأعمال هؤالء اليهود كغريهم سبحانه وتعاىل : أن اهللالكرمية ويستفاد من هذه اآلية
لو   (      قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ،وميكن أن يكون مبعىن الرؤية ،والبصر هنا مبعىن العلم )) بما يعملون

فإذ البصري حيتمل أن يكون  ؛) فأثبت هللا بصرا حات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهبسألحرقت  كشفه

   العلم. ،أعم؟ األول أعم اهممبعىن العلم أو أن يكون مبعىن البصري أي الذي يرى ما يعملونه واألول أي

من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى  قال اهللا تعاىل: ((
  ))  للمؤمنين



وجه ذلك أم  )) من كان عدواقل  ((يستفاد من هذه اآلية: أن من الناس من يكون عدوا ملالئكة اهللا لقوله: 

ا موجود لكان التعبري ملثل ذلك لغوا أن هذال لو  ،وا من القولكن له أصل لكان؟ لكان لغم لو مل يمثل هذا الكال

  و.من القول والقرآن منزه عن اللغ

  فإن اهللا تعاىل دافع عنه. ؛أيضا: فضيلة جربيل عليه الصالة والسالم الكرمية ويستفاد من اآلية 

 فإنه نزله على قلبك ((من أين يؤخذ؟  ؛وليا جلربيلويستفاد منه: ذكر الوصف الذي ينبغي لإلنسان أن يكون 

ه اآلن أحسن مما ذكرنا لكم سلكناوهذا الذي  ؛تخذوا وليايوليا  ،يعين ومن كان هذا وظيفته فإنه يتخذ عدوا ))

فإنه  ((: هو قوله  وقلنا إن جواب الشرط ؛اكه حيث قدر جواب الشرط: فليمت غيظأن صاحب اجلاللني سل
  أن يتخذ عدوا بل يتخذ وليا.بل املعىن فإن جربيل ال ينبغي أن يكون عدوا يعين و  )) نزله

والقرآن  ،ألن النزول ما يكون من إال من أعلى )) نزله ((إثبات علو اهللا ؟  ،ويستفاد من هذه الكرمية: علو اهللا

  .))  نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين ((بال شك كالم اهللا 

 ((لقوله:  ؛أيضا: أن النيب عليه الصالة والسالم قد وعى القرآن وعيا كامال ال يتطرق إليه الشك هذا ويستفاد من

طيب الكالم قد ينزل على األذن وين يصل؟ ميكن ما  ؛القلب يف ألن ما نفد إىل القلب حل )) نزله على قلبك

وإذا حل يف  ،األذن إىل القلب وحل فيهلكن إذا نزل على القلب معناه نفذ من  ، ما يتعدى األذن؛يتعدى األذن

  مكني . حرزالقلب فهو يف 

واإلذن هنا ما  )) نزله على قلبك بإذن اهللا ((لقوله:  ؛ويستفاد من هذه اآلية: أن هذا القرآن إمنا نزل بأمر اهللا

  كوين وال شرعي؟   ؟تقولون فيه

  كوين :الطالب 

وإن كانت الباء للمصاحبة نزله على قلبك بشرع اهللا فإنه يكون  ،نعم إذا كانت الباء للسببية فهو كوين: الشيخ 

  صح.توال مانع من محل اآلية عليها مجيع ألا حتتملها و  ؛شرعيا

ني يديه، وأنه هدى، وأنه بشرى بية الكرمية: الثناء على القرآن من وجوه ثالثة: أنه مصدق اآلويستفاد من 

  كذا؟ طيب.  ،للمؤمنني

 لما بين يديهمصدقا  ((كيف؟ ألن معىن   ؛اآلية: أن القرآن قد أخربت به الكتب السابقة هيستفاد أيضا من هذ

فإن القرآن يأمر بصدق  ؛وأنه احلقبالصدق  ا، شهد هلبالصدق االوجه األول: أنه شهد هل ؛عليه على وجهني)) 

  فإا أخربت به فصدقها  ؛أخربت بهه الثاين: أنه نزل مصداقا ملا اجلوو  ؛تصديق التوراة واإلجنيل والكتب السابقة

  أن القرآن هدى جلميع اخللق :ويستفاد من هذه اآلية أيضا



   )) للمؤمنين((  :الطالب 

   ؟متعلقة ببشرى فقط أو دى وبشرى  )) للمؤمنين (( هلتناقش فيها؛ ننشوف اآلن : الشيخ 


